
 
    

Møtereferat 
Styremøte Norsk Forening for Medisinsk Genetikk 

Tid:  13.02.12  Sted: Haukeland Universitetssjukehus 

 10:00-15:30 

Møteleder: Trine Prescott Referent: Hildegunn Høberg Vetti 

Deltakere: 

 

Torunn Fiskerstrand, Marte Gjøl Haug, Agnete Jørgensen (11:15-13:45) 

Forfall: Asbjørg Stray-Pedersen 
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Konstituering av 

styret: 

 

Leder: Trine Prescott (valgt på årsmøtet i NFMG 

2011) 

Nestleder: Torunn Fiskerstrand 

Kasserer: Agnete Jørgensen 

Sekretær: Hildegunn Høberg Vetti 

NSHG-kontakt: Marte Gjøl Haug 

Nettside-ansvarlig: Asbjørg Stray-Pedersen 
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Nytt medlem av 

spesialitetskomiteen 

Legeforeningen har bedt styret i NFMG om å 

oppnevne nytt medlem til spesialitetskomiteen i 

medisinsk genetikk, etter at ett medlem har trukket seg 

pga sykdom. Styret oppnevner Charlotte von der Lippe 

Trine Snarest 
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ESHG national 

fellowship  

 

NFMG har fått mulighet til å velge ut en kandidat < 35 

år til ESHG møtet i Nürnberg i juni 2012. Den som 

velges vil få dekket registreringsavgift (inkl sosiale 

arrangementer og lunsjer) samt reise- og bostøtte på 

inntil 800 euro. Kandidaten skal være en som har 

utmerket seg positivt innen human genetikk i Norge, 

og må være medlem av NFMG eller NSHG.  

Vi vil sende ut info til alle medisinsk genetiske 

avdelinger og NSHG-styret om at aktuelle kandidater 

kan meldes inn til NFMG styret v/sekretær, med CV, 

kort begrunnelse og evt kopi av innsendt abstrakt til 

ESHG 2012, innen 1. april 2012. Styret vurderer alle 

Hildegunn 01.03.12 
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innkomne forslag og velger kandidat innen 1. mai 

2012. 
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Oppsummering 

etter fagmøte 2011.  

Evalueringsskjemaene ble gjennomgått. Evalueringen 

var gjennomgående god, men det bør legges inn 

lengre/flere pauser på neste fagmøte. Samarbeidet med 

NSHG bør inn i mer ordnede former. NFMG styret 

kontakter NSHG styret (brev) vedr videre samarbeid 

om fagmøtet: Økonomi, program, logistikk, 

lokalisering.    

Trine 01.03.12 
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Fagmøte 2012 i 

Oslo 

Forslag til møtedato: 14.-15. november 2012   
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Økonomisk støtte 

og priser 

 

 

NFMG deler per i dag ut følgende priser årlig:  

Pris for beste artikkel med LIS som førsteforfatter, 

5000 kr 

YIA-pris på det årlige fagmøtet, 5000 kr 

 

I tillegg kan LIS søke om økonomisk støtte for kurs i 

utlandet. Statuttene for sistnevnte oppdateres, og 

begrenses til inntil 7500 kr per søker per år, maks 2 

søkere innvilges støtte hvert år. Søknadene behandles 

fortløpende etter hvert som de kommer inn til styret.  

 

Det opprettes en ny årlig pris fra og med 2012: 

Mentorpris til spesialist i medisinsk genetikk. Alle kan 

sende inn forslag på kandidat. Sendes til LIS-

representant i styret, bedømmelseskomite består av én 

LIS fra hver avdeling. Vinner kunngjøres på årsmøtet 

og får en oppmerksomhet til en verdi av maks 2000 kr. 

Samme person kan ikke vinne to år på rad. 

 

Oppdaterte retningslinjer for tildeling av støtte og 

priser skal legges på de nye nettsidene til NFMG 

Hildegunn

/Marte 

15.03.12 
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Budsjett 

Agnete utarbeider forslag til budsjett for 2012, inkl 

separat budsjett for fagmøtet 2012. 
Agnete 15.03.12 
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Plan for medisinsk 

genetikk 

 

Vi ser behovet for å lage en ny strategisk plan for 

medisinsk genetikk i Norge, f.eks etter mal fra norsk 

forening for klinisk nevrofysiologi. Torunn sender 

rundt et dokument fra en bredt sammensatt 

arbeidsgruppe vedr håndtering av 

nysekvenseringsteknologi i diagnostikk og forskning. 

Saken tas opp på neste styremøte. 

Torunn 15.03.12 
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MinSide 

Utsettes til neste styremøte   
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Orienteringssaker: 

 

Trine refererte fra ”Workshop i regi av 

Helsedirektoratet i samarbeid med Helse Sør-Øst om 

fremtidig behov for spesialisert kompetanse og hvilke 

konkrete tiltak som trengs mot 2030” 12. januar, 2012. 

I etterkant av workhopen sendte Trine sine innspill 

skriftlig per e-post til Helsedirektoratet (vedlagt 

referatet). 

 

FaMe-konferanse våren 2012. Marte kan representere 

NFMG dersom programmet er relevant. 

 

Oppfølgingssak fra 2011: 

Helsedirektoratet har avslått søknad om godkjenning 

av privat virksomhet for rekvirering av prediktive mv 

undersøkelser etter bioteknologiloven §7-1 
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Plan for styremøter 

i 2012 

 

Foreløpig plan for styremøter: 

- Telefonmøte mars 

- Telefonmøte april 

- Styremøte Oslo august 

- Styremøte Oslo november 

Saker meldes inn til sekretær, som lager forslag til 

saksliste. Sekretær kaller inn til telefonmøte i mars 

Hildegunn 31.03.12 

 


